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REFLEKTERENDE PANNEBÅND

TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, iflg=ifølge, m= maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang.

FORKLARINGER

Mønster: 1. omg: *1 vr, 2 r*, gjenta *-* ut omg. 2. omg: Strikk vr over vr og r over r m. Gjenta 2. omg.
Snumaske - r: Legg garnet foran arb, ta 1 m løs av over på høyre p som om du skulle strikke den vr, legg garnet bak arb
og sett den løse m tilbake på venstre p = snumasken.
Snumaske - vr: Legg garnet bak arb, ta 1 m løs av over på høyre p som om du skulle strikke den vr, legg garnet foran arb
og sett den løse m tilbake på venstre p = snumasken.
Strikk snumaskene sammen: Når snumaskene strikkes etterpå, løfter du opp kastet (garnet som ble lagt rundt
snumasken) på venstre p og strikker snumasken sammen med kastet.
Avfelling: Du kan felle av som vanlig, med rm/mønster, eller til en penere og mer elastisk kant, kan du lage en
elastisk avfelling: Strikk m iflg mønsteret. Strikk 2 m, sett dem tilbake på venstre p og strikk dem sm til 1 m. Er den
siste strikkede m r, strikkes de som 2 r sm i bakre mb. Er den siste strikkede m vr, settes de tilbake med garnet foran
arb og strikkes som 2 vr sm.

PANNEBÅND

Legg opp 84 m på rundp 4 mm. Sett sm til en ring og strikk rundt i mønster til arb måler 6½ cm.
1. m på omg (1 vr) = midt bak. Sett gjerne en markør rundt m midt bak, samt en markør mellom 28. og 29. m (M1)
og en markør mellom 57. og 58. m (M2).
Nå strikkes forkortede pinner med snumasker (se forklaringer):
1. p (retten): Strikk 28 m mønster (frem til M1), snumaske, snu.
2. p (vrangen): Strikk 55 m mønster fra vrangen (frem til M2), snumaske, snu.
3. p: Strikk frem til 1 m før snumasken på forrige p, snumaske, snu.
4. p: Som 3. p.
5.-8. p: Strikk frem til 2 m før snumasken på forrige p, snumaske, snu.
9.-10. p: Som 3. p.
11. p (retten): Strikk alle 84 m på omg rundt med mønster. Husk at du samtidig strikker snumaskene sammen med
kastet (se forklaringer).
Fell av, gjerne elastisk (se forklaringer).
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Reflex (61 % Ull ”Superwash”, 26 % Polyamid, 13 % Reflexgarn. Ca. 64 m = 50 g)
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